
 
Развионица 

 
Школа је у октобру 2014. године укључена у пројекат Подршка систему осигурања 

квалитета на националном нивоу и нивоу установе, који је обухватио две врсте активности: 

- семинар Примена тестова знања у основној и средњој школи (12. и 13. јануар 2015. у 

партнерској школи ОШ „Цана Марјановић“ у Раљи), 

- пројекат Развионица – Подршка развоју људског капитала – опште образовање и 

развој људског капитала. 

Наставници и стручни сарадници су савладали два модула програма Развионице на 

обукама одржаним у ОШ „Цана Марјановић“ у Раљи (4. октобар и 31. јануар 2015.), а у 

фебруару и марту 2015. су похађали електронски курс Основе учења и наставе, којим су 

обухваћенa преостала три модула. 

Кроз праћење лекција, решавање задатака и размену идеја на форумима полазници су 

стицали и проширивали знања из више области: 

1. Настава усмерена на учење, Улога наставника у подстицању саморегулисаног учењa 

ученика и Подстицајна средина за учење 

2. Наставник као рефлексивни практичар и Образовање засновано на компетенцијама 

3. Оквир националног курикулума, Пројектна настава и учење и Образовање за 

одрживи развој 

4. Интеркултурално образовање и васпитање и Подршка развоју предузимљивости и 

предузетности ученика у свакодневном наставном раду 

5. Оцењивање и Школски програм. 

Као задаци са семинара из октобра и јануара урађени су планови за побољшање рада 

из области Настава и учење са циљем да се побољшају резултати матурског испита и 

тестови (српски језик, математика, комбиновани тест), а знања из онлајн обуке су 

примењивана током другог полугодишта. 

 

https://digitalna.riznica.edu.rs/mod/lesson/view.php?id=3818


 

Први консултативни састанак одржан је у ОШ „Милорад Мића Марковић“ у Малој 

Иванчи, 22. априла 2015. године. Састанку су присуствовали наставници српског језика, 

математике, биологије, хемије, физике, историје и географије из школе домаћина и из 

партнерске, као и стручни сарадници и директори. 

Састанак је започео разговором у вези са применом наученог на обукама, 

остваривањем акционог плана побољшања рада и могућностима за планирање додатних 

активности. Упоређена су школска постигнућа ученика и резултати матурских тестова и 

истицан начин на који се још могу користити резултати током израде плана унапређења. 

Истакнута је важност школског учења и стварања подстицајне средине за учење, примене 

пројектне наставе, рефлексије и самовредновања ученика и сл. Наставници су навели да се 

у школама од раније већ примењују модели препоручени у Развионици, као што су пројектна 

настава и вршњачко учење, самостални и истраживачки рад ученика и сл. 

Полазници су затим погледали снимке са два часа (српски језик и математика) и били у 

улози посматрача који треба да прате и вреднују квалитет часа уз употребу чек листе са 39 

индикатора. На основу тога, у наредном периоду треба да се осмисли акциони план за 

посматрање шест часова у мају (три часа у нашој и три у партнерској школи). Идеја је да 

наставници из једне школе посматрају час наставника истог предмета из друге школе у оној 

мери која то буде организационо могућа. Резултати посматрања ће бити презентовани на 

састанку крајем маја 2015. године. 

Стручни сарадници, наставник информатике и директори школа упознали су се и са 

начином вођења просветног картона. 
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